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tinam tautieeziui
MaSKOLIAI GINA TUR-

paraku be szruotų, nes stovin-Chinai siunezia mais-
BES1DZI AUGDAMI

Ispanai neinveikia maisz-

antBrazilijoj suniiszi mas.Žinios isz pasvieezio. Jsz Lietuvos

virszi nikais, c

Korespondencij os.

5°G.

szejų po priežiūra 6 direktorių.

i oc.

liepimą isz augszeziau, malszo J. Vieraitys.i oc.

(Pittston, (Pa.

bu nedeliai utarnįkear seredoj 31 dieną Kovo iszleista,

,Susinnisze trukiai.

veji

jeigu teisingai elgtųsi.
.JO O O c11II-

ie užmusze žydą —
tas, kolei iszklabino pas vys-

buotis

tus nuo caro tiem, kurie rupįsis

na

maisztinįkų perėjo įvi. nors kiti apdegė su-

kur plentas

Grand (Rapids, Mich,
per

kiszeniuc

\Vork>

12

už

ežių, o del peržiūrėjimo

I0C.

IOC.

nuvaikę vo apipuvus, ir iszmusze vieną

sę dienos, bet uždirbti damož- 
na nors po $15, tai mažiausia,

kelt savo vardą. Mus mies
telio lietuviai taip yra nupuolę 
ant dvasios, kad asz gedžiuosi

lim padaryt gero del labo lie 
tuvystės, kad mus broliai ma

žių už užmusziiną motormano Jo- 
hnson’o, bet jam buvo daleLta pa-

Darbai pas mus negeriausi, 
brekeriai dirba vieni po 2 die-

Dėlto meldžiu; kad savo me
lagystėmis jos ir neardytų. 
Pasilieku sų guodone del visų.

donieczius ir Dpi 
susivieniję su jais

tų atsisveikinęs su sziuom svie
tu.

Bet ežia darbo, kuris atvaže- 
ves isz kito miesto, negali gaut.

Pasilieku su guodone
Vincas Rudzinskas

menes vado ir ją nestoja 
smaigo vietoj vėlavos.

lietuviais, bet paliokai. Odei 
ko taip tamsus? Užtai kad 
neskaito laikraszczių. Rodos 
but laikas susiprast visiems,

Su guodone
Frank Stank.

Apsiėmė visi virszinįkai ir pri
gulinti prie komisijos, o taip
gi perdetiniai — slidžios dar-

burelis, ten yra ,,Sus."kuopa, 
o isz mus miestelio nerasim 
atsakanezio tėvynainio, kuris 
but prielankus mus užmany
mam ir neiszgirsi, kad mus

ale kožnam raszejui iszteko tik 
po 13 r. ir 46 kap. už tokį var

po kaimus su virszum menesį, 
laike szalczių ir pusnių ir pa
baigę savo darbus, jau turėjo 
viltį atsilsėti ir nusikratyti nuo 
savęs slogą suraszinejimų, ale

suprantanezių. O Lietuva tė
vyne, musų brangi Motinėle, 
kada mes tavę prikelsim, kad 
mus broliai užtraukė rūstybę

parodykime, jog’ esame jo mokįtiniais,

tekęs maisto, turėjo trauktis 
nuo upes Ganto, jį apsupo ku-

, pnriszp -vi A c prie 
arklio uodegos, o pats metėsi

ir kitur

laimingai iszvede ant kranto.

mus taip labai isztroszkusius 
suramįt pribūdamas į Berau
tus, nes pats 7 d. szio mėne
sio iszspaviedojęs apie porai • 
szimtų žmonių, komitetui isz-

pusetinai gauna szalczio.
Klevo Lapas.

inc tuom laik buvo

Viena tokia jų 
gauja, apie 1000 :

Scranton, (Pa.
Malonus ,, Garso” R ėdy to

mai miesto ir steito virszinįkij, tai 
visi perėjo ant demokratą arba Free 
Silver tikietų. Demokratai repub- 
liconus iszszlavė.

tyli dvivamzdį, 
girdėt garsas 
szviesa kambarij

kraszcziu skęstantį žmogų. 
Tris viorstus neszė ledas per- 
.^igandusį keleivį, ai.Dgalo ly
tis, ant kurios jis važiavo, pri-

'iszkio pavieto
Kaip žinoma

kad pas mus vyriausybę tokia 
tiesa. Vėl žiūrint isz kitos pu
sės, ką jau uždirbtų virszinį-

to, bet to užteko tik j " 
gyvenantiems žmonėms.

K UBĄ.

Pas mus szįmet jau kelissyk 
rodėsi pavasaris. Sniegą nulei
do, bet dabar jau daugiaus J o
kaip mėnesis stovi niekingas 
oras; kada nekada rytmecziais 
paszala, o dieną įleidus per 
purvyną iszklampot negalima,
ir da greit gal tikro pavasario I apraszyt jų nedorybes, tik tiek 
ne nebus. Vituriukai, pempės turiu isztart: Difeve duok Dva- 
ir gandrai kad ir parlėkė, ale|sęszv., nes kitaip užsitrauksim 

ant savęs didelį paniekinimą.

dar nežinia. Gaisro padarytą ble- 
dį apskaito ant 81.611.000.

Nelaimingos imtynės su bulium.
Ant iszkilmių mieste Y urna, 

Ariz. susimislijo įtaisyti bulių im-

vieto ir gubernijos miestuos

mirti, o .Toliną suarosztavojo.

Stambus ,,isisziurinimas’‘

aplopė; sakau ,,aplopė", nes
1 ateis kit's tokt pavasaris ir vė-

susistojo. Tuom tarnu vaiki
nas, pasivijęs vargs/ą, metė 
jam virvę, užkurios nusitvėrė 
tuojaus nelaimingas žmogelis.

GRAIKIJA.

Vieszpatysczių reprezentan-

vis ir kas^su juom lekia - niekas ne
žino.

Didelis susibanlirntijimas.

perscmai ėjo vienas žmogus 
per Nemuną. Pasiekus jam 
vidurį upės, ledas, a>gszcziaus 
jau sutrukęs, sztai Sujudėjo.

Didelis gaisras.

Mieste Knoxville, Tenn. 8 Ba
landžio sudegė daugelis namu, tarp

joj yra Įiapfastai rodomos. Dėlto

Isz savo pusės mes patys nenorėdami vien kitus tik ragį- 
prižadame duoti po 5c. nuo kiekvieno dolerio, 

už mus parduotas knįgas nuo Velykų iki 
Sekanczias knįgas parduosime po ĮJUSC prekės

ant vakaro pralakt, o raszejai 
protavo, jog medaliai tie jiems 
perbrangiai kasztuotų, o jie 
ne nekam verti. Mat kokiosnesunkiai, daugybę žmo-

Mass., kuris

Bet Garbė Dievui, ir mes 
kaip svietas szvęsim szv. Ve
lykas su savo kun. ir szeip 
taip pasirengę pasitiksim 
Vieszpatį isz grabo keliantis,

kursai lekia gana smarkiai ir tan-

priverte prasitraukt i.
I nd i j .1.

Ponia Leland Stanford padaro . . 
kontraktą su kumpanija ....... .
Life insurance Co.'1 Ponia L. 
Stanford mokės minėtai kumpani- 
jaj po 8170.000 kas metai, už ką po nių, yvairiose

Apvogtas bankas.
Balandžio į banką Yonkers 

Savings Bank, New-Yorke, i nėjo 
du vyru su revolveriais, privertė 
kasierių tylėti, iszsiėmė 84,420 ir 
iszbėgo. Policija negali tų vagilių

rubežių
. j įsitaisė abaza 

pas tėvą susiginczijo su juom, Į. ..

giminės yrą turtingiausi žmonės 
visam Grand Ledge.

Alni bepig sų pinigais..........
Sialrgė fabrikas.

prie užmuszimo. Holmes prisipa
žino, ir antru syk prisudijo tik 
§1000 užmokėti. Uolines tuojaus

per turkų rubežių Į Maoedoni-; 
jų, vis dėlto, kad .greieziaus

žmones mirszta badu. Gilinai' 
nusiuntė jiems sziek tiek mais-

paupiais ( uj<azu Berželio mėnesį 1896m

oasza panepe i įsiems sai o pm-1 In vjena kai-czian,a. pakeliui i 
kams buu pasn-engusiais ir jei Talll...„... i=ive™ n;ikl; „ ‘

maisztinįkai viską degina ir 
naikina. Jų vadas Corsel- 
heiro liepė nukirsti .galvą žu

;ice-1 veik per visą savaite žmones 
kad negalėjo važiuoti į miestą.

KO, Luojaus apszauKLi 01 an<i-} cziai galą> vicnok ydelka ne_ 

,,Mutual JaiJ amT ... matant isžsprudo laukan ir u-
Kiti ti) s sk) 1 iai tokių maisz-1 niaj SLISzauke žmones. Galva- 

tiniku, kiekvienas po 600 žmo-! žl]ckiai sllrall|.i ant vietos nu.

Net susidarė isz nekantrių v tukinąs 
graikų gaujos maisztinįkų. ga-! D ^os 
tavų kožną valandą pradėti ka- P!Otejęs»

l ib ii ■ rę'su turkais. V'iena tokia jų *
žmonių. 9 d. ant lyczių ir vos ne-vos gavo

i liai iszgriaus patiltę. Tiek su-
Kretos maisztinįkai norėda-; kiszta pinigo, o tokia maža dėl 

mi užklupti ant tvirtinęs Kis 'žmonijos nauda! Juk sykį tik 
šamo, kur įsigusztę turkai, da-i galėtų įtaisyti tokį tiltą, kad

..Poughkeepsie Glass 
Blėdies yru an l 8100,000. s?

Orlaivis.

Daugelis miestų ir miestelių Illi 
neis Towns, Ncbra^cos iv kitų 
valstijų (steitų) matė lekiant augsz-

admirolams, bet tie nedaleido : neįveikiu ir, tokiu budu, 
to. Kada kretiecziai szoko j niek neitu nė žmonių 
ant tvirtynės, maskoliszki lai- ne pinįgai slinktų i 
vai pradėjo szaudyti į juos ir I,,inžinerijos“!

tai

Isz Į'u

Ghfshs Amerikosi letuviuv

No. 16 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 17(1. BALANDŽIO (APRIL), 1S97 m. Metas IV

begiedodami per

Szventas YeluBas
ir isz savo Iszganytojo

(emigrantų) pnpažįtas. Atidėkime nors po kelis centus, ku
rie galime, ant to dalyko. -

Garsas kvieczia visus savo skaitytojus ir visus lietuvius

kuri gausime
Szesztinių.
dėl paaukavusių nemažiaus kaip 50c. ant Emigrantų Namo:

150.
200.
250.
3OO.

,, Aukso altorius” (skuriniuose apdaruose)
,, Aukso altorius” (szagrino apd.)...............
,.Aukso altorius” (krisztolo apd.).............
,.Aukso altorius” (apd.

,.Rinkimas vaito”...........................................................
,,Padėjimai lietuviu (autos rusų vieszpatystej“ . . . 
,,Kun. Miežinio Žodynas“.......................................

Petro Annino Rasztai

200.

Žinios isz Amerikos. | Xpa. 
ežia, o jo motina, kuri numirė pa
likdama dolma dar mažu kūdikiu,

lių atstu nuo Charlotte, N. C. su
sidūrė greitasis trūkis geležinkelio 
Southern su paprastuoju trukiu 
(treinu). Abi liokomotyvos subi
ro, 6 vagonai taip gi susimuszė ir 
neapsiėjo be žmonių aukų, nes (rys 
likos užmuszti. du mirjinai sužeisti 
ir keliolika lengviaus ir -sunkiaus 
sužeistu. Buvo tai 11 d. Balan-

jos smert1 kumpanija apsiima r<z- 
nioketi milijoną dolerių universite
tui vardo Leland Stanford. Jei 
p- L. Stanford pagyvėtų nema
žiaus per 10 metų ir visidos kum- 
panijaj roguloiLzkai mokėtų, tad 
kumpanija po jos smert iszmokės 
minėtam uni\ersitetui 82.000,000.

Kad dauyiaus bagocziii sektu 
pėdoms p. L. Stanford!

$1000 vietoj amžino kalėjimo.

Mieste Grand Rapids, Mich, 
tūlą J. S. II. Uolines sūdąs ap-

kos) garsų pergalėtoją bulių, ( ar- 
■cia, su visais jo pagel binį 
Imtynės su buliais iszpra-

lo, įleido smarkų juodą bulių, tas 
pridirbo daug nelaimės: i>atį garsų
jį bulių pergalėtoją. Garc'ją, pa
griebė ant ragų ir taip sunkiai su
žeidė, kad vargu pasveiks; paskui 
sulaužęs užtvarą įsimuszė i pul
ką žiūrėtojų, pagriebė ant ragų 
stalų su pinigais ir iszmetė augsztai 
į virszų; paskui iszbėgo ant didžiau
sios miesto Yuraa ulyczios, bet. ant 
laimės, tenais nesutiko žmonių.v 
Buvo tai 12 Balandžio. Sužeidė, 
nors 
n iii.

Nudūrė savo tėvą.
11 Balandžio vaikinas 20 metu

E. S. Dean & Co. Apie 
akcijonarijuszų palydi įdėtus 
kiimpaniją pinigus. Iszvis

John Allison isz Grand Rapnls. 5 milijonus dol. isznesza tas
Mich., dagirdes, kad jo tėvas, kur- bankrutijmas.

Graiku maisztininkai insigriove iii Turkija.

vienok isz pergalėjimo prieszo 
neduotų jai pasinaudoti.

Vienok Graikija trokszta 
karės. Kada per sukaktuves 
atsiliuosavimo Graikijos Athe- 
nuose (Graikijos sostapilėj)

matai ir Graikijos karalius va
žiavo per miestą, minios szau- 

gyvuoj karė! Lai 
'eta! Lai gyvuoj 
Graikų k ari u menė 
iia musztis su tur- 
i nekantanta ant sa-

I 1 111(l , • ..

^OQpizas, bet ispanai juos atmusze 
į tą paskui vijosi ir apėmė kubie

užmuszti.

11L1P1NISZK0S SALOS.

Nors ispanai giriasi, bet 
jiems ežia nesiseka. Endan- 
g’e, Buena Vista, Gnielva 
maisztinikai sudegino klioszto- c O
rius, o zokonįkus iszmusze.

BRAZILIJA.

rios susidėjo isz virszinįnkų ir 
kitų miesto urėdnįkų. Nuo 26 
d. Gauodžio, 1896m. raszejai 
važinėjo po kaimus į kožną be 
vieną apgyventą butą, del 
suraszinėjimo kožno žmogaus 
ir pabaigė tą darbą taip apie

mui 28 dienos to mėnesio, vėl 
važinėjo po kaimus, suszauk- 
dami kožno kaimo gyventojus 
pas vieną ukinįką dėl peržiū
rėjimo, ar neatsitiko kur ko
kios permainos ir pabaigus iki 
3 d. Vasario, nuvežė savo 
darbą perdetiniams — su-

pradėjo var- 
tame davėsi 

iszszovimo, 
užgeso. At-

Velyvio mėsa isz delno palei 
pirsztus iszneszta szuvio, o ki
to vaikino, kuris stovėjo prie- 
szai Vėlyvi, nuplikintas vei
das. Tiek da gerai, kad dvi- O '

szauktis pagelbos; ledai neszė 
jį pavandeniu, o vyrai, stovė
dami ant kranto, jokios pagel 
bos negalėjo jam duoti. In tą 
pat' laiką paupij pasirodė rai
tas vaikinas, laikydamas « ran-.

antras lapraszas tų suraszinėji- 
mų; už antrų lapraszų suraszy- 
mą buvo duota perdetiniams 
pinįgai dėl samdymo rasztinį- 
kų, idant juos suraszytų ir 
idant vienas galėtu likti gu- 
bernijoj, antras eitų į Petropi- 
lę, kur surengta tam tyczia

dėlių. z Mažu kas pamislytų, 
kad raszejai už tą taip vargin
gą darbą paėmė ir atsakau ežią 
nauda? Tai tokia nuomonė c
butų klaidinga. Teisybė, nuo 
caro ant to darbo buvo paskir-

linksmą žinutę.
Dėkui Vieszpacziu Augsz- 

cziausiam ir mus vyskupams su 
gerais lietuviszkais kunigais. O uO

O ypatingai aeziu guodoti- 
nam mus prabaszcziui kun.

jau visai pas mus.
Teisybė, jau ir buvom iszsi- 

ilgę kun., nes netik parapijo- 
nai geide, kad tik nors kaip 
galint graieziaus gaut kunįgą, 
bet ir komitetas, nes, reik ži
not, kad pri važi nėjo ir pri

duot paguodonę Usterio lie
tuviams, bet Northamptono 
lietuviam, kurie apsigyvenę 
Worcester! j darbavosi kaip 
galėdami, kad uždėt „Susiv.” 
kuopą. Taipogi siuneziam

p. vi ne :
Northapi< 
pribuvo am 

ir laikė pra
kalbą į mus susirinkusius lie
tuvius, bet mažai, mažai atsi 
rado mus broliųprielankiųtam 
naudingam darbui. Garbė

, ra
dau patalpįta juodą melagystę,“ 
kad buvęs mitingas 29 Kovo 
1897*mete, ir kunįgas iszskai- 
tęs įėjimą ir iszėjimą parapijos 
pinigų ir numažinimą dudoriui

t. t. Ir pasirasze Parapijo
nas.

drauge, nes kožnas isz jų žiū
rint po ,,czinu“ paėmė ma
žiausia po 75 r., o vyresni ir 
po 1501'., neskaitant jau di
džiūnų, kurie paėmė ir suvisai 
gražią krūvą. Tiesą kalbant, 
isz ko jau gal isztekti raszė
jams, kuriems teisingai prigu
lėtų, bet kam jiems duot, lig

rirmiaus minavojau apie 
medalius, kuriuos gaus tie, 
kurie darbuosis apie suraszus 
dykai. d uos medalius buvo 
galima gauti ir raszėjams, jei 
butų atsisakę nuo 131'. ir 46k. 
Bet mažai tokiu atsirado, kad v
norėtų gaut medalį. Kad ir 
maži pinįgai, bet atsisakįis 
kokiam desetkui raszėjų, jau

vos" 12 No. kad liekti skolos 
(už bažnytinį skiepą) 2600 dol, 
tai dabar vėl szi m. nuneszė u c 
kontraktieriui 200 dol., tai pa
siliko visos skolos 2400 dol. ir 
vėla jau turim arti 200 dol., 
bet jau szių negalėsim duot 
kontraktieriui, nes pribuvus dar 
pas mumi dabartiniam kunį- 
gėliui reiks pirkt nauji klebo-

nebuvo jokio'parapijinio ai.u 
komiteto mitinge. O tas Pa 
rapijonas vagia musų vardą — 
turbūt jo vardas nėra vertas 
isztarimo. Ir tai gali būti, 
kad yra ne parapijonas, tik ko
kis atskalūnas, arba parapijo
nas tos parapijos, kuri nieka
dos nebus sutverta.

darbas tokią melagystę neda- 
tyrus teisybes ir susiedijoj gy
venant talpįti savo laikrasztije.

Gal tuos mitingus tas Para- 
pijonas laike kur karezemoje 
prie stiklelio degtines: tokis 
parapijonas nėra sutveręs nei

caras paliepė suraszvti visus ■ me’ (Karklinių valscziaus) ant 
giventojus, esanezius po jo I szermenų ukinįko Vinco Pacz- 
vaklž.ia. Delio buvo tam ty- pU-k° naktl skunko dauge- 

. . . . . . . lis jaunu vaikinu, isz kuriųežia isznnkti raszeiai daugiausl . _• , • ....... . . vienas turėjo dvivamzdi pisz-

> nas vaikinas Vincas Velyvis

Worcester, Mass.
Maloni Garso Redakcija! 

Meldžiu patalpįt į Jūsų laik- 
rasztį szią žinutę, jogei mus 
miestelij susitvėrė „Susivie- 
nyjimo” kuopa, susidedanti isz 
9 ypatų. Gėda U-sterio lietu
viams, kad isz skaitliaus 600, o 
tik 5 suprato tą mus naudin
gą užmanymą, nes 4 esam se
ni sąnariai isz Northampton, 
Mass, daigi broliai ne galiu o o

savo guodotiniems tau tiecziams apie 
Vilsoną ir jo moterį, kuriedu bai
siai kankino penktų metų mergai
te. Dabar pranoszu, kad sudus už 
tą jų darbą apsudijo Vilsoną ant 
5 metų kalėjimo, o jo paežiu - ant 
7 metų. Per mažas, nubaudimas 
už tokį jų darbą. Ta mergaitė jttfr

Gromatnyczia.
p. V. Jokubynui Isz Ashland, Wis. Pri- 

siųskite mums visus rasztus, kokius tik 
turite, mes visus iszdrukuosime, kurie 
tik mums tiks.

v
;iaus
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Mažiausios ant svieto
ir senove.

Mažiausiom ant svieto
mGeležinkelis Lehigh ■ Valley,

o*

nos rugiapjūtės: 
Vai tu rugeli, 
Tu žiemkentei i!

Lietuviszkose dainose yra 
apdainuoti kone visi atsitiki
mai isz paprasto žmonių Lie
tuvoj gyvenimo. Papraszcziau- 
si, kasdieniniai atsitikimai, ku
riuos mes ant kiekvieno žings
nio galime užeiti ir kurie pa
prastam gyvenime mums taip 
prozaiszkais iszrodo, lietuvisz- 
kose dainose, nors prastais žo
džiais, bet tokioj poetiszkoj, arba perkente - viską tą jis 
formoj yra iszpasakoti, kad pa-Į apvilkęs rubais poezijos apdai- 
sirodo mums kuom nauju, ir, navo. 
jei taip galima iszsireikszt, j 
pirmu syk matomu senu pažįs
tamu. Jeib koks atsitikimas, l 
su kuriuom mes tankiai susi-1

Szaltos žiemelės,
Tik pabijojo']
Plieno dalgelio.

Yra dainos apie cziulbejimą 
drabnų pauksztelių, apie ,,ža
liąja girelę,” dainos apie laukų 
arimą, sėjimą, apie audimą,

Prasidėjo nuo zj Lapkričio 1890 m.ant

m
ne, u z

ant savo

13 58, 3.53 po

r

M

namai
g Iszeina § kas § subatafl- Treinai iszeina

Pa.
dai tikru ir amžinu melagiam!

GARSO FONDAS
amo.

tos, kad neperleidžia dregnu-

ne

Iszviso $100,96.

surinko. . $62.00.
V.St.

tenopai Iszviso ant Em. N.. . $518,77

Metu laikai
Kristijono (Donelaiczio. 35

METAS IV.
Eiksz mylėki vos taip, kaip mylėdamos broliai.Žiemos rupescziai. 40

5
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Entered as second class mail matter 
at the Post-Office at Shenandoah, Pa.

kurie 
arba 

patys

3.53, 6 00 po-

Niagara Fats

M t-Carine
1 46 4 07

tiejie ant tevyniszkoš dirvos 
nenuilstancziai ir toliaus dirb- 7.30, 9.10, ll.lo ryta 

9.15 po pietų.
Raven Run, Centralia

1iii. nS
Vi
b

Lost Creek
1.50, 4.10

didžiausiu 
kiekvieno 
iszszaukia

mus įspūdžio nedaro, lietuvisz- 
koj dainoj taip bukliai yra isz- 
pasakotas, kad kiecziausiąszir- 
dį turi sujudįt: sugraudina mus 
arba prajuokina, pagal įturą

Korespondencijos, visoki rank- 
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- 
cziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, (Pa.

Siuncziant rasztus isz Europos galima 
padėti antraszą:

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

119 E, Centre str.
Shenandoah,

vilkelius, juk tie žvėreliai da ir 
dabar neisznyko isz tūlų Lie-

jai yra audiejai. Mokesczių 
(padotkų) niekas ten nemoka, 
nes nėra ant ko juos mokėti.

dol. Ir 20 c 
..........60c 
......... 30c

In užmarę su pristatymu iki Maskolių 
rnbežiui..........................   5 markės.

“Garsas Amerikos lietuviu

in Ashland, Girardville dT 
, 7.53 ryta 11,40 po pietų,

, Black Creek Junction
Juction, Manoji Chunk

Velyk pas tėvelį 
Palszus jauezius valdyti 
Ir žagrele taisyti,

mate, atjautė

Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 
6.00 po piet.
Auburn 9.14 ryta: 3.53, 6.00 po plet .
Jeanesville, Leviston ir Beaver 

38 ryta; 12.58, 3.53 po plet.

ežios, bet nepardavinėjam tikietą 
valnantaniams. Ir kas link to ap
svarstymo, reikalinga, ar ne, ku 
nįgo užlaikymas ir bažnyczios, tai 
ne komiteto dalykas, bet visuonie-

Prisiartinus Velykoms, 
Garso Redakcija siunezia sa
vo skaitytojams linkėjimus 
linksmu szvenezių. Sunkus 
dabar laikai, bedarbes. Kad

Norėtume mes žinoti, koki

tystei. Valdo ja rinktine Ro
dą senesniųjų. Visi gyvento-

Kasztuoja
Ant visą metą.................. 1
,, pusės metą....................
,, 3 mėnesių....................

Shenandoah’e skaitytojai gali gauti 
Garra užsimokėdami po 10c. kas mėnuo.

Antra valstija, Goust, yra 
dar mažesne už aną pirmąją:

Iszeina in Raven Run, Centralia 
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto 
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po plet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorf 8.15

Ir 5.35 pu pietų, ir ateina In 
ant. 9.10 ryta ir 12.50, 6,31

dovanėlėms, bet
kalne kloneli” ir v
vuosio tvorelę,”
pargrįžtant nesulaukia, tik par

PInįgus reikia siųsti registrąvotoje 
gromatoje arba per ,,money order“, 
Siuncziant nedauglaus kaip 60c., galima 
prisiųsti paczUivoms markėms

Philadelphia 12.50, po pietų.
Yatesville, Park Place, Mahanpy 
ir Delano, 9.10. 12.50 ryta; 6.03 
po pietų,

liesa,, laikėm susirinkimą kas

vieszpatystėj nėra ne kapinių. 
Jei kas numirszta, jo lavoną 
laidoja ant Prahcuzų žemes.

Laiminga valstija!

nis kiliometros, o gyventojų 
iszviso 120. Ji yra Prancūzi
joj, departamente Žemesniųjų 
Pirenejų. Nežiūrint
tokio mažumo, ji yra nuo am
žių liuosa republika, neprigu-

tystes. Gyventojai jos kone 
visi yra žuvinikais. Turi jie 
savo karalienę, kuri yra renka-

In
1 n 

Meadow
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,

9.14 ryta; 12.58, 353, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

s.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 Ir 
6 42 po plet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 IrO.OO 
po piet. ®

In Ilaz.leboork. Jeddo, Drlfton irFree 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta;

nebus galima užlaikyti 
Tiesa, buvo įneszta tūlos 

bet niekas I

'5
nę stato už ,,Saulę” ir jos isz- 
leistoja. Mat) t visame simpa
tizuoja su tuom ,,giliai mora- 
liszku” laikraszczių.

6.50,
In

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta;
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanoy City. Dean 
5.15, 6,03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0 
8.42. 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5.45. 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00. 11.13 po pietn.

primaiszyta visokių vaistų, pfcr 
kuriuos negali jų esti jokios 
trandys ir jose negales veistis 
joki mikraorganizmai.

o _______ ..

7a

10

20

viena isz savo szunelių ir
V v

pia jam paduot gatavai
per juos paežius part

St. Kilde yra tai karalistė ant 
mažos salos Atlantiszkose ju- 
rese, netoli nuo Hebridiszkų 
salų. Iszviso ta vieszpatyste už
ima tik 2 ketvirtainiu kiliome- 
tru ploto, vienok visados yra 
liuosa ir niekad nebuvo po

The Lithuanian Weekly 

‘•Garsas Amerikos Lietuviu” 
The Voice of Americas, Lithuanians 

wua 
PUBLISHED EVERY SATURDAY 

— BY-----

’’Garsas Publishing Co”
-------- AT --------
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Slieiuuulofth, Pft.

&
1012 Carson Str, S. S.

. Pittsburgh, Pa.

Translating & job work in cngli<h, 
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,, Saulę.
,, Darbi nįkaš” su 
pasimėgimu prie 
niekniekio tuojaus
kunigą vardu, delko dabar sle- 
pia pravardes tų kunigų, ku
rie, anot jo. iszdave p. Bocz- 
kaucka? Aiszku, jog del to, 
kad pats gerai žino, kad pra
manytus daigtus garsina. 
„Darbinįkas” nori stoti eilen 
progresistiszkų laikraszczių, 
bet menkas tas progressas, 
kursai ant melagyscziu remia-

O J v

si.

tų ir imtųsi už darbo ant labo 
tautos, kad apszvietimas pla- 
tįtųsi tarp lietuvių — tokius lin
kėjimus siuneziam savo skai
tytojams.

---------------------------------------------------------------------------------

GARSO spaustuve-

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim-

dainos.
Ir ko jau tos lietuviszkos 

dainos neapdainuoja! Vieno
se pasakojasi, kaip augo pas 
moeziutę dukrele - lepiinele, o 
pas teveli sūnelis- vienturtėlis; 
kitos parodo, kaip bernelis pas 
mergelę jojo, kaip su mergele 
kalbėjo; kitose apdainuota, 
kaip bernelis karcziamelej

Kaip matom, visos tos 
nos apdainuoja daigtus, 
yra aplink mus paežius, 
atsitikimus, kurių mes
tankiai esame liudinjkais.

Vienok yra tokių dainų, ku
riose apdainuoti koki mums 
ne visai suprantami dalykai. 
Paimkime szia dainele: u

Vai kur josim, brolužėli mano 
\’ai kur josim, dobilėli mano?

— Josim medžiot, medžioti

Ką pagausim, brolužėli mano,
Ką pagausim, dobilėli mano?

Begs lapute per kelią,
lai mes jąją pagausim.

Vai kur josim, brolužėli mano.
Vai kur josim, dobilėli mano?

Josim medžiot, medžioti

tiszku — smagiu ir 
naudingu pasiskaity-
ynu. Jtrisunsk uz z c. 
marke, tai gausi kata-

CJ

Paaukavo:
Garso Redakcija.........$25.oo.

Antanas 13..................... $0,75.
Jurgis Jaskeviczia... . si.oo. 
Jonas Montvilla.......... 1.00.
V. Stagaras................. 1.00.
Kun. A. Burba.......... $50,00
V. D. Chmieliauckas. . $5.00. 
Mahanoy Plane, „Susiv.” kuop. $10.00. 
Chas. Pawell..................... 0.46.
M.Masolas (Cincinnati) $5.00 
R. Bražinskas..............  0.50
Tamas Križinauckas. ... 1,00

(Tąsa.)
Nesą dar ilgs pažygys, iki vėl vasarėlę sulauksim 
Ir szviežius valgius į piTOdą kraudami virsim.
Nugi dabar vėl skirkimės ir su padėjimu Dievo 
Skubįkimės savo padarynes pamaži pasiprovyt. 
Nes saulelė vėl pusnynus pradeda gandįt 
Ir jau vėversiai linksmai lakstydami czypsi. 
Vei^ vasarėlė jau pamaži prisiartina miela 
Ir, kas musą zopostams reiks, vėl žada parupįt.

Bet be Tavęs, Tu dangiszkasis musą Tėtuti, 
Nieks negal mums tekt, ką miela vasara žada. 
Ką mums maezys priprovos, ką musą triušeliai, 
Ar kad, sėtuves ir naujus noragus nusipirkę, 
Art iszsitrauksim ir grūdelius, kaip reik, pasisėsim? 
Vislab bus niekai ką veiksim argi pradėsim, 
Kad žegnojanti rankelė Tavo negelbės.
Tu mus iszlaikiai per visą praszokusį metą4 
Tu dar ir toliaus mus iszlaikyti galėsi.
Ką mums vasara duos mes rods numanyti negalim, 
Bet Tu jau žinai kiek mums reikės surokavęs.
Mes gi u pi daigtai n’iszmanom Tavo davadą 
Ir tavo mislys neigi bedugniai mums pasirodo, 

xKad mes kaltais per giliai pasidrąsinę žiūrim.
Taigi, Tėtuti, toliaus už kožną reikalą musą 
Rupik tėviszkai, k 
Ir mes vėlei ant lai

*1^1 jau vasara rasis 
lašinėdami vargsim.
ALAS.

Skaitant „Darbinįko“ No. 14, 
tarpu kit ko randu skiltise „Dar- 
binįko“, veidmainigą pieszinėlį isz 
MinersviU’es: ,,Isz kur dygsta va
gystės“? Na, tariau sav, nevėl
iu bus pasinaudot isz tokio piliozo- 
piszko straipsnio! Neveltu auto
rius ir antgalvį tokį pritaikė. Tik 
apsiriko, jog nepadėjo į vietą ,,Isz- 
kur dygsta vagystės“ — „Iszkur 
dygsta melagiai ir veidmainiai“. 
Nes autorius to pieszinėlio save to-

Tiktai malonus skaitytojai „Gar
so“ su atyda persiliudykit, kaip 
ant pirmų žodžių szio pieszinėlio 
pasirodo bjauri melagystė.. ..

„Ant komiteto mitingo Miners- 
villės parapijos buvo apsvarstymai 
kas atsieina prekės tikietų dėl atli
kimo velykinės spaviednės“.

Taigi malonėeziau užklausti N e- 
m e 1 a g i o, ant kokio komiteto 
mitingo taip buvo? Kur laikė tą 
komitetas mitingą? kurią dieną? 
ir kas įjuos įneszimus pakėlė? Mel
džiamas, parodik, jeigu nemelagis

Treinai iszeina Isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
•r Weatherly 6 03, 7.38, 9.4. ryta; 12.; I 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03,7.33 
9.14 ryta; 12.58, 353 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards Ir 
Hudsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 94 ryta;
plet.

In Rochester, Buffalo,
ir in Westus 9.4 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In

jo; ten vėl verkia mergele ,, ne
tekus vainikėlio,” arba sunkiai 
dūsauja ,,netropijus vyrelio,” 
gavus girtuoklėlį, arba szeip 
nepatinkamą:
Oi-oi oi, oi-oi! Dievuliau mano! 
Nedailų, nemeilų bernelį gavau.,

Kitur graudžiai apdainuota, 
kaip gailiai verkia dukrele nuo 
moeziutes skirdamas!, o už vy
ro tekedama, kaip paskutinį 
kartą atsisveikina per tiek me
tų auklėtą rūtelę; tenais vėl se
seles rengia brolelį, ,į vainelę, ” 
o paskui laukia pargrįžtant su

Ką pagausim, brolužėli mano, 
Ką pagausim, dobilėli mano?

Bėgs vilkelis per kelią.
Tai mes jįjį pagausim.

Vai kur josim, brolužėli mano. 
Vai kur josim, dobilėli mano?

Josim medžiot, medžioti 
In slaunaji kaimeli.

Ką pagausim, brolužėli mano. 
Ką pagausim, dobilėlį mano?

Bėgs mergelė per kelią.
Tai mes jąją pagausim, 

Dalįkimės. brolužėli mano, 
Dalįkimės, dobilėli mano:

Tau vilkelis, laputė 
Man jaunoji mergelė.

Matome, kad szioj dainoj du 
berneliu tariasi jot medžioti: į 

Igirelą gaudyt lapuczių, į lauke-
,,paisto\ 1 j. jr į kaimelį mergelių. 
,,p.iriymO| Neįstabu, jei dainuojasi, kad 

o brolelio;, V • i-- 1

Pereitame Garso numerij 
raszem apie popierinius dvira- 
czius, geležinkelių reles ir t. t. 
Dabar praneszame, kad \Yis- 
consine atsirado didele dirbtu
ve, kurioj daro isz popieros 
plytas namams statyti. Tos 
plytos turi nuo 2 iki 3 metrų 
ilgio, ir namai isz jų pastatyti 
esą daug geresni negu akme
niniai, nes sziltesni žiema, o v 
o vasarą vėsesni. Tos popie-

nė tą nusprendė. Nes buvo leista 
per balsus ir po kiek kartą klaus
ta, ar nėra prieszinįką? Bet niekas 
neatsiliepė, kad per daug, tikt visi 
vienbalsiai tvirtino, kad neatbūti
nai reikia mokėti £5,oo, nes kito
kiu budu 
kun.
ypatos ir ant mažiaus, I 
netvirtino.

Na ir kur ežia tiesa

I a g i s ir kokia jo tiesa:
,, Pabaigoje buvo dar įneszimas: 

ką daryti su moterims, kurią vyrai 
neina prie ausines, t. y. su mote
rims liuosamanią? Ir autorius sa
ko, buk tą klausymą kuopuikiau-

Isz ShiiinoKhi 5.15. S.20. 12.10 isz. ryco, 3.00, 5 t 
7 50 po pirtii ir ntfiiiii in Szenudori nnt 0.08. 9.1 
ryte, 12.58. 3.53. 0.00. ir 8.42 po pietų.

Iszeiiiu isz. Szenudork į l’otlsville, 0 03. 7.38 
9.05, 1105, isz ryto: 12.58. 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po piet u.

Iszeina isz Pottsville Į Szenadori 0.00, 7.45 
10.15, 12.05 ryte. 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20 
po piet u.

Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 0.03, 7.38 
9.bl. ryte, 12.58.3.53.0.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, »10.0į 
12.52 ryte. 3.05, 5.57, 7.5O po pietų.

tas ir iszpasakoja, kaip brolelis 
kariavo ir kaip žuvo. . . Ki
tur vėl apdainuota, kaip berne
lis į kariumenę rengiasi, kaip 
gimines jo verkia, kaip jam 
graudu skirtis su visais pažįs
tamais ir su paprasta žagrele; 
jam

Pastoti žalniereliu
Karaliaus kareivėliu.

Beveik nėra jokio atsitikimo 
gyvenime lietuvio - ukinįko, 
kursai nebūtų apdainuotas. 
Yra dainos geriant:

Gersime visą.
Gersime pusę....

i niui galėjo ateiti į galvą mintis 
medžioti mergeles? Ar tai 
girdėtas daigtas, kad kas gau
dytų mergeles? Paskui vėl: 
delko dainuojasi, kad laputę 
ir vilkelį ,,pagaus,” o ne nu- 
szaus?

Atsakymas trumpas: ta dai
na yra labai sena ir paeina isz 

į tų laikų, kada lietuviai dar 
g audė miszkų žvėris, kada 
dar ne szaudyklių, nė parako 
nebuvo. Tada buvo suvis ki
tokios iszlygos gyvenimo, 
ir tarp lietuvių buvo kitoki pa- 

. proeziai, kitoki budai.

Kristijono Donelaiczio
PASAKOS.

I. Lapės ir gandro czesnis.
Lap! ant lauką medžiodama gandrą sutiko. 

„Sveiks” tarė „miels brolau, ką veikia tavo paeziutė? 
Kūdikiai tavo taipjau, ką veikia savo lizdelyj? 
O ir tu, ką veiki, ar sveiks, ar druts dar med/Joji f 
Bet nepadyvyk man brolau, jau barti reikėtų. 
Kodėl tu manę per tokį didelį czėsą, 
Kodėl taip ilgai nelankiai nameliuose mano? 
Rasi jau iszdykai, varlių per daugel turėdama 
Ir savo rupuižes isz prūdą musą žvejodama? 
Juk ne mandagu yr kaimyną gerą užmirsztL” 
„Rods” tarė gandras jai „ir jau l>en kartą reikėtų^ 
Ale žinai koks triūsas yr ant stogo maitytis 
Irgi kelius vaikelius penėti ir užaugįti, 
Priegtam nuo vanagą piktą neprietelių ginti.” 
Nes jau gandras gerai szelmystę lapės numanė; 
Bet kaip ji per daug jį taip prispyrusi meldė, 
Nulėkė po kelią dieną ant pietą steliuotas. 
Lapė jį tuo meilingais žodžiais sveikįt pradėjo. 
„Sveiks” tarė, miels brolau. į musą kampą parėjęs: 
Buk taip gers. Įiraszau, į urvą mano įlįski 
Ir, ką asz steliavau, už ger szį sykį priimki.” 
Tuo jam ji kelias kruopas ant luobo užpylė 
Ir tokius valgius labai jį ragino lesti.
„Imk” tarė „miels brolau, asz tav daugiaus dar atnesziu.” 
Taip ji pasakiusi, isz urvos greitai iszlindo 
Ir surinkusi daug iszpuvusią atneszė kaulą.
„Sztai” tarė „ir mėsos tav atneszu skanų kąsnelį.” 
Bet jau gandras gerai tokią szelmystę matydama 
„Asz” tarė „tav, sesei’, už garbę daug dėkavoju. 
Man, nežinau, kaip szendien taip dyvinai pasirodo; 
Basi kokia liga ar gumbas sunkina szirdį.”

Sausausia vieta ant 
žemes.

Sausiausia ir drauge, turbūt, 
karszcziausia vieta ant žemes 
yra Eigipte, tarp pirmo ir 
antro vandokriezio ant Niliaus 
upes. Seniausi žmones nepa
mena, kad ten butų nors lasze- 
lis lietaus kada ^nukritęs. Se
novės paminklai, negadinami 
drėgnumo, taip dailiai tenais 
užsilaikė, rodos jie dabarti
niuose laikuose yra padaryti.

nuo tų moterų bus gana tiek, kiek 
pavogs nuo savo vyrų!“

Na ir kur yra ežia tiesos nors 
kibirksztėlė? Kada tą klausymą' 
iszriszo kun. ir jam programą su-! 
statė? Meldžiamas pasakyk, amži
nas melagi! Nes kun. jokio užma
nymo nedarė kas link moterų. Ir 
ne kun. tą įneszė, tik tūli jiarapi- 
jonai. O jeigu jų [moterų] vyrai 
piktžodžiuoja ant kunigų ir bažny 
ežios, su visais savitarpiniais rei
kalais kreipiasi prie jos, tai dėlko 
nuo tą muterą negalima reika
laut kiek iszgali? Ar ji nedirba dėl 
savo užlaikymo? Bet niekas nerei
kalavo, kad ji vogtą ir nesztą 
aukas! (Nes tą jus sav galit pasi
likt, ne mums siūlyti, nėsa jau ant 
.to atsižymėję). Tik ant nelaimės, 
nenusidavė gerai, kad net į moks- 
laine pateko su „bicikle“, dvira- 
cziu važinėt!

Rasi „Garso“ skaitytojai supras 
kur dygsta melagiai ir veidmainiai!

J. s. M.

11.55 ryta 
Shenadori 
po pietų.

Iszeina 
Lost Creek

In Hazleton 
Penn Haven 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New - 
York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.

In
In 

City 
6.31 
Iszeina, Isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szcnadoric in Polts^-ille 6,00,9,10 
9.40, ryte 3.05. po pietų.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

ROLLIN’ n. wii.bur generalnas superIn 
tendentas South Bethlehem, Pa

CHAS S. LEE, gen. agentas
Ph. iladelpdia, T?a.

A. W, NONNEMACHER, Ąsst G, J* A 
South Bethlehem, Pa

• t J

Bet jiems bekalbant, sztai,- gandro atlėkė bernas 
Ir gaspadorią namo labai jis skubįtis meldė. 
Taip atsisveikinęs jis isz urvos lapės iszlindo 
Ir po to czesnies bet lapės tankiai minėjo. 
Bet girdėkit toliaus, kas kitą likosi sykį, 
Gandras jau vaikelius užaugusius buvo iszleidęs 
Ir be rupesezią ant lizdo lopė sermėgą;. 
Nes jau czėsas jo keliauti artinos vėlei. 
Sztai, lapute isztolo jį lankyti atbėga 
Ir, kaip pratusEyr, meilingais sveikina žodžiais. 
„Ak” tarė „miels brolau, beda manę didelė spaudžia. 
Asz jau tris dienas medžiodama nieko n’užspėjau; 
Todėl isz bėdos bandžiau tarp visztą nulįsti. 
O ir ten manę bobos su kaczergoms iszbadė 
Ir, szunims pjudydamos, jau kone visą suplėszė. 
Sztai, matyk, visos uodegos vos galas dar liko. 
Ak susimilk, meldžiu, ir duok mą kokį kąsnelį.” 
Gandras tuojaus, aną isztiesęs ilgąjį snapą, 
Isz geros szirdies iszvėmė rupuižę vieną.
„Sztai” tarė „rasi gana bus už czestavojimą tavo.” 

Eiksz žmogau, eik szen, mokįkis szelmį pažįti, 
Kurs saldžioms kalboms meiligai klastą dūmoja 
Ir bebueziuodams szirdingai, kožną kąsnelį pavydi,- 
To, sakau ta v. tokio neprieteliaus skaudžiai saugokis. 
Lapių dar per daug visur ant svieto medžioja 
Ir klasterių neveik tiktai tarp būrų jieszkoti.
Eik, kiausinėk tiktai, kas ponų dvaruose destis, 
Kur szvelnioms uodegoms si ratą skaudulius glosto, 
O paseloms smarkus neprietelius vargdienį lupa. 
Mesk szelmystę szalin ir visą velnišzką klastą; 
Artymą savo mylėk, kaip myli tu savę patį.
Kas tav nemalonu, nevelyk artimui savo, 
O kas tav malonu, daryk ir jam tai szirdingai. 
Lapė, kaip isz pasakos musų mandagiai girdim, 
Isz klastos įpuvusius kaulus siulijo gandrui, 
O jai gandras vėl iszvėmęs rupuižę davė.

O tikt beklastuodami vagys lanke kits kitą. 
Bet dabokim tiktai, ar svieto būdas geresnis? 
Isz burnos iszeina urnai „sesutė, brolelis”, 
O isz ranką tiesiog pasislėpęs budelis kerta. 
Taip apt svieto yra, kur velnias abazą valdo 
Ir tarp savo tarną savo didelę kaimenę gano.

Eiksz, mano miels gentie, mano isžrinktasis broleli,
< 75

II. Kūdikis jomarkinįks.
Rudikis kartą slaptoms į turgų bėgo medžioti. 

Bet taą glupas daigts, niekados ant turgaus nebuvęs, 
Mislyjo, kad tada dovanai tavorą parduoda 
Ir taipjau szunis visus meilingai penėja. 
Taip pamislydams drąsa į miestą įbėgo 
Ir tarp krominįką ir kupezią greitai nulindo, 
Lygiai kaip sveczias koks į ezosnį viežlybai kviestas. 
Bet dabokit tiktai, kaip jam dyvinai pasidaro. 
Jis pasidrąsino į kupeziaus būdą įkopti, 
Dingodams durnai, kad poną valgiai skaniausi; 
O jam, taip drąsiai į kromo būdą bekepant, 
Kupczius su mastu taipo per nugarą davė, 
Kad jis bekaukdams nuo trepą dvilinks nupuolė. 
Bet netoli taipjau ant turgaus kurpius sėdėjo 
Ir szikszninį visiems, kaip pratęs, siulyjo kromą. 
Sztai, ir szuo slaptoms nutvėrė porą sopagą, 
Mislydams, kur szikszna, ten ir mesa bus padėta. 
Bet ir oze su kucium taip per sprandą jis gavo, 
Kad bevaitodamas pas bekeros būdą nuszoko. 
Bet taipjau ir cze su pagaliu gavo per strėnas, 
Kad szlubuodams vos isz vietos iszeiti galėjo. 
O tiktai ne gana dar jam czestavojimo buvo. 
Jis pasidrąsino glupai mėsinįką lankyti, 
Mislydams, kad ben ten rasi kokį žarngalį gausęs.
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. Atsitikimas isz paskutinės Turką su 
Maskoliais karės.

Verte A. J. J. K.
Kavodamasi už kalno saulė pas

kutiniais savo spinduliais auksino 
žeme. Muszio vieta pas Kursą *), 

• kur priesz valandą susirėmė Mas
koliai su Turkais, baisiai iszrodo. 
Isz žmonių kraujo taip gausiai tą
syk pralieto, szen ir ten pasidarė 
balos ir garuoja...... du nesustin
go. - Krūvoms guli užmuszti tur
kai ir maskoliau Sulaužyti durk
lai, kardai, pagadyti karabinai, ve
žimai, sužeisti arba užmuszti arkliai, 
kaip tik akia užmatyt, užtiesė lau- 

' ką. Isz visur duodasi girdėt deja
vimai sužeistųjų arba mirsztanczių.- 
Taigi nesmagi buvo regykla pas 
Karsą. Czia priesz valandą tur
kai pergalėjo-czia jų -narsus dra
gūnai sutrempė pasisziausziusį 
durniais Maskolių pulką.

Bet ar įtikėsit jus man, mieli skai
tytojai, jog anie Turkų raiteliai, 
ką pergalėjo Maskolius, buvo tai 
lenkai ir lietuviai ? Taip anas 
dragūnų pulkas buvo tai musų bro
liai nuo Vislos, Dniepro ir Ne
muno-isztremtiejie isz savo tėvy
nės!

Tarp krūvų lavonų gulėjo krau
juose paplukęs, sunkiai sužeistas 
jaunas turkų dragūnas, o pas jį 
stovėjo jo „karės bieziulis tikrasis” 
jo bėris.

Narsusis dragūnas turėjo sudras
kytą prieszo kulkos krutino ir bu
vo visas baisiai subadytas. Smertis 
povaliai gesino gyvenimo likuczius. 
Buvo tai lenkas..........

Ji&kada tai kariavo, bet kariavo 
gindamas savo tėvyne. Paskiaus 
prieszas privertė jį apleist savo tė
vyne - bi ai dėsi po svetimas szalis 
o sziądien mirszta svetimoj szalijl-

Szale jo su perskelta galva gulėjo 
, maskolių kareivis. Nors buvo vi

sas kruvinas ir žemėms apnesztas, 
liet tuojaus galima buvo pažįt, jog 
ne yra tikru maskolium Ir anas 
buvo taipgi Lenkas, nors jį mas
koliaus munduras dengė. -

Jį Ja kūdikį iszkipo maskoliai 
nuo tėvų, idant užąugyt ant. .belais
vio ir kad sūdytų tuos, kuriuos jam 
palieps-gal nevat tėvus arba bro
lius; sziądien muszdamasis savo 
giltose krito nuo viengenezio kul
kos. Jau saulutė nusileido ir gra 
ži, smagi naktis užstojo. Zybtelė 
mėnulis ant dangaus ir apszvietė 
aną baisią vietą.

Gulintys pas savo arklį - turkų 
dragūnas sziek tiek atsipeikėjęs 
stengėsi atsikelti, bet neįstengė. Jo 
tonos buvo smertinos - baisiai jis 
troszko, o czia nė laszo vandens, 
idant palengvyt sav myrio valan
das." Sunkiai atsiduso nelaimin
gas, siekė drebanezia ranka į antį, 

. iszėmė auksinį krvžutį ir įsispok
sojo, - meldėsi - Tėvy ne, likk svei
ka, prasznabždė mirsztancziu bal
su- motina, kur tu .... jau tavęs 
nematysiu, broleli..... brangus
tevelei..... o Dieve, susimilk ant 
manęs!

Girdėdamas szį kareivio dejavimą 
toliau gulintis maskolių kareivis, 
priszliuožė prie jo ir tarė pusbal
siai:

Tu lenkas?.... o kalbėk, da 
> kalbėk! asz taip ilgai negirdėjau

*) Kursas, Turką drutvietė, Azijoj 
(Armėnijoj) kuria maskoliai apėmė 
1877 m.

savo kalbos, nors mirdamas ja pa
sidžiaugsiu, o kalbėk, dėl meilės 
Dievo, tark da nors žodį!....

Turkų dragūnas pravėrė akis ir

tarė:
— Szale manęs prieszas, szalin 

szėtone! tu esi prakeiktas masko
lius, atsitraukk, duok man ramiai 
numirt!

— Nekeikk brolau, asznc masko
lius, dovanok, asz nekaltas, asz len
kas, kuris stojosi prieszo auka........
raitėsi sopuliuose maskolių karei
vis.

Dragūnas dirstelė į jį meiliau; 
nežiūrėjo jau į mundurą, bet matė 
jame nelaimingą kaip ir jis pats, 
viengentį.

— - Dovanok, brolau - tarė dragū

ne miltinai sužeidei, bet tau (lova- 
noju. Jei k.ida s'igryžszi į tėvynę, 
dad'/inok, kur mano brolis, kur 
motina.... tėvas dingo, o Dieve! 
asz mirszlu, atiduok jiems szį kry-

no!..........
— Kaip vadiniesi?

— Jonas K... - atsakė dragu-

. — Broleli mano - riktelė - karei
vis - asz tavo brolis Stasys 
K....

Graudus riksmas iszsiveržė isz 
draguno krutinės..........abu broliai
drueziai apsikabino.. ..

dė dragūnas, kalbėk apie save, mo
tina, skubikis, alpstu......... niirsz-
tu.. ..

— Ir asz draugo su tavim, nes ir 
asz esiu sužeistas mirtinai.

Motina numirė, tankiai kalbėda
vo apie tave, apie tėvą; manę paėmė 
į kariumenę ir nuvarė toli į svetimą 
kraszta, kur navet savo kalbos ne-
girdėjau.........

O kiek kartų permislydavau mus 
kaimelį, kur mes pas tėvus taip 
laimingi buvom.... o dabar Die 
ve! svetimoj szalij ir dėl svetimos 
naudos vienas su kitu kariavom!

— Brolau! - tarė dragūnas:- nors 
prieszas mus perskyrė, bet Viosz- 
pats Dievas priesz smert suvieni
jo, idant galėtume drauge neszt 
skundą, už varginimą mus tėvy
nės .....

Ir nutilo kareivis, nes juodas 
kraujas, smerties ženklas, pasirodė 
ant lupų, apsidabino tiesiąją ranka 
brolio Kaklą, kairiaja prisispaudė 
kryželį prie krutinės ir......... nu
mirė...................................................—

Prisig audė kareivis prie brolio, 
paskutinįsyk pabuoziavo iriszėmęs 
tokį pat kryželį, koki turėjo dragū
nas, meldėsi ir laukė smerties.........

R|Y|T|AiS
nedelinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

,,Rytas“ kasztuoja ant metų 
tiktai. .. ..........   $1.00.

Kiekvienai krikszczioniszkai 
szeimynai naudinga jį iszsira-

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
saliuną.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ir geras žmogus.

R. Dabb +❖
Geriausias Shenandorij pho

Antrasžas:

Rev. J. Zebris, 
34 John str.
Waterbury, Conn.

Plauberij užeik pas f

JURGI ILGŪNĄ
o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi, 
arielkoje kaip medus, o cigarai t-urkikisz

Už pigių-pigiausią prekę visoki 
vainikai dėl szormenų. Taiposgi 
isokios zobovelės isz blekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas

Mrs. M. F. Schmidt s
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovėlės.

sius kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

Puikiai nutraukia ir nebrai 
giai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

DKTARX9

Y. M. HAMILTON .D. 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin

Shenandoah, Pa,

ZINIA DELSALIUNI KU 
IR SZT0RN1KU.

V yrai visi pas 
nauja

GARSO Spaustuve

visokius drukoriszkus

Draugyszcziu konstitucijas, 
Pliakatus, Tikietus, Groma- 

tas, Užpraszymus antvesei- 
lįjū ir t. t.

DRUKARNES ADRESAS:

PARSIDUODA 
didis mūrinis hotelis vadinamas 
Atlantic Garden. Prie jo yra rui-

Pirkit sigarus ir sigarctus nuo

riai eina czia jam
Dasižinokit pas 

Mr. M. Dormer
St. Clair, Pa.

S. Markauckas
IR J J. Buszkeyiszius

—neseniai pirko—

pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi

Shenandoah, Pa.

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad UHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. ShmitlUa gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti. 
70 W. Coal str. Shen i i < < : 1 . I'a.

41 ir U

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS

i; N. Main, Shenandoah, Pa.

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

■ IVIaley,
16N.Main st.
Shenandoali,

gorius naujus ir 
pataiso viso
kius dalyku: 
isz aukso ir si-

ir kitus.

yra mus agentu Mt. CARMELIJE 
ir APIELINKESE.

Užraszo Gars ą ir apgarsini
mus priima.

Jei pirksi pirkszita

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minkevicziii

140 E. Centre, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir ri- 

ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-
timu szias KNYGAS:

. Istorija Kataliką Bažhyczios. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož 
nam katalikui. Kasztuoja - SI,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja ... - oqc

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekciją ant visą metų su 
labai naudingais dvasiszkals skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50 
pas KUN. A. BURBĄ, Box 053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

PATENTS
Promptly secured. Trude- Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 3*2 pase Book Free. 
H. B. WILLSON A CO.. Attorneys at Law, 
Opp.U.B.Pat.Office- WASHINGTON. D. Q-

GARSAS PUBLISHING CO.,
119 E. CENTRE, STR., — SHENANDOAH, PA 

K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypą.

H Bėrio ir szvimuse mėsa _ _ _ g _
JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28).

R. H. MORGAN, 
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

Pioiinsin vieta visoj Amerikoj/

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
PAS

J. MILIAUCKA

szio vietos žmonės jieszkodami su
žeistųjų, kurių vakar surinkt ne
spėjo ir duobkasiai, idant palaidot 
numirusius.

Per aną lauką jojo turkų dra
gūnų pulkelis drauge su vyresniu.

Prijoję prie anos vietos, kur du • 
lavonai susikabinę gulėjo, susilaikė, 
o vyresnysis matydamas, jog abu
du laiko rankose vienokius kryže
lius, tarė:

— Tur but vaikai vienas moti- ! 
nos, tai isztikro broliai, nors jų dra- Į 
bužiai ne vienoki.

6 Iszkaskit sziem narsunam vieną 
duobę, idant drauge gulėtų, o mes 
jiemsgarbę atiduokim. -

Taip ir stojosi, jog vii

reivis ir turkų dragūnas, sūnūs j 
vienos motinos, aukas dėl svetimos 
labo.

Ne taip, pigus, kaip kiti mažos vertės, t et pigiausias nupirkus ir naudojus ilgą 
i laika. Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes daugiaus papasa
kosime api<‘ jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prisląsk ir 
Garsu pas mus.

Middletown, Conn.

Adomaras
—■ ARBA

Lietuvos vilkas
Apysaka isz Lietuvos praeites.

ISz. UUDISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.

IV.
Trakai.

— Bet man reikia pamatyti patį kunįgaiksztį, 
Keistutę, pas kurį turiu labai didelį reikalą. Per- 

- vežk greieziaus!

—-VEt, kaip gaila! —> nekantriai suriko raitelis 
ir mostelėjo ranka.— Czion, brolau, supranti, nė 
vienos minutes negali sugaiszuot. Pas ką prašytis?

— O ana-kur! Sztai eina mus vyresnysis, pa- 
praszyk pas jį — ir sakydamas tai jaunas berniukas 
mostelėjo su ranka į paežerį. /

buvo perdėtinis tų p erkei i kų — K i riba.
— Kur? — paklausė Kir'ba, ąrtįdamasis ise 

lengvo — o dėl ko?

Vingailos, su dideliu reikalu, paslaptiniu dalyku pas

— Keistut’s, man dingt, nepriims, — atsiliept 
perdėtinis, — nes, matai, jis sziuom laik ne ką svei
kas. ... Gal kunįgaiksztis Vytautas, jeigu ....

— Eik po velniais su savo ,,jeigu“ — suriko 
perpykęs pasiuntinys, — vežk tuojaus pas Vytautą!

DIDŽIAUSIA

Lietuviszką
* RESTAURACIJA. *
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nii 

ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti 
ri visokiu kogeriausia padarytą valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PH3KEVICZIU3

Kampas Main ir Oak uliezią,
SHENANDOAH, PA.

308. W. Centre str. Mahanoy City,. Pa. 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waiiuot. Privy 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russiją, Lenkiją, >r km 
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviena Lietuvis gaus gtn ų 
priėmimą ir rodą,.

PUIKJ PROGAI
Už pigiausia prekejgauti visokių navatnų daigių.

-------o--------
Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisi 
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsi, jjog toji 
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz 
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik................... 25c.

Prietaisas dėl darymo baiką ir y vairiausių kazyrlų gali
fė gauti pas maug.

Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kviet- 
kom ir su drukavotals pasveikinimais. Tuzinas poplerą 

ir konvertų kasztuoja 35c.
Maldą ir Istoriszką Knįgą galite gauti labai pigiai pas manę.
Maszinukės dėl dru kavoj lino gromatų pas manę gausit už pigiausią prekg.

Kas norės dasižinot apie kokį nors daigtą, atsiųsKit už 2 c. markutę, o mes pri
siusime kataliogą arba žinia apie viską. c Raszyklt ant szio adreso:

/ Joseph Matutis,
287 Wyth Ave. Brooklyn, E. D.

O tu nesmarkavok — ruseziai pakėlęs baisa tinys, matydamas, jog visoms toms apeigoms galo - 
riba:-— juk, matai, mums duotas yra toks kraszto nebus: pa

savo uparos atsitiks nelaimė

r raitelis su paraudusiu nuo

__Na, vyrueziai, duokit szian „paminą“!
•vazas akies mirksnij priėjo prie kranto ir

ir isz palengvo

Bet kareivis, klausinėjantis jo, buvo truputį isz-

gaikszczio sargą, kuris greitai ir atėjo.
Tai buvo žemucziuKas, storueziukas žmogelis, 

1 apsivilkęs juodais trinycziais su ilgais užsuktais augsz- 
' tyri ūsais.

— Tamista nori matytis su szviesiausiu kunįg.

— Man reikia kunįgaikszczio Keistuczio ir kun. 
Vytauto — suriko pasiuntinys — tiktąi vesk tu ma
nę, susimildama, greieziaus pas anuos.

Tarnas kunįgaiszczio davė ženklą pasiuntiniui ir
pasiuntinio su kožna miliutą vis pats nuėjo pirmyn, kraipydamasis kąip antis,
jog laivas stovi ant vietos, kada Jie įėjo į vartus ir, perėję diktoką kiemą, prisi- 

is vis labjaus atsitolino, o sykui su artino prie didžiausio namo. Inžegus į placzią prie
is Kiriba vis mažinosi ir mažinosi. 'meilią, tarnas isztaręs pasiuntiniui: ,,Tamsta palaukk 
i smarkiai varė irklais, bet pervažas czion“, pats nuėjo su apgarsinimu pas kunįgaiksztį. 
jngva, i Pasiuntinys laukė ne ilgai, nes greitai iszėjo bajoras

ir, davė jam ženklą eiti paskui.
Juodu praėjo visą eilę kambarių, turtingai isz- 

puosztų, su ginklais, kybanęziais tarplanginose. Pas 
duris kožno kambario stovėjo kaip nulietų po porą 
kareivių su apvaliom skidom ir apnuogįtais kardais 
rankose.

— Palaukk—tarė tas bajoras, o pats priėjo

Ant galo nepakantrus pasiuntinys, pradėjo aisz-1 
kiai matyti ties vandeniu Iraku tvirtynę. Prieszais 
ų iszaugo dantuotos sienos su sto\ incziais ant jų ka- 

! reiviais su ragotinėms rankose ir kerėplos anuotos, i • •Tos anuotos buvo medinės, drueziai apkausty- 
' tos geležiniais lankais. Czia jau greta su jomis buvo 
sudėtos krūvos akmeninių kulkų.

įsi imtinys iszėjo ant kranto, vesdamas su sa-tus. . _
vim savo arklį, bet buvo sustabdytas kitų kareivių, 
apsirėdžiusiųtaippat, kaip ir perdėtinis Kiriba.

Prasidėio vėliai klausymai: kas, kur, ko ir isz

ežio kambarius.

kuri

lyg inurmullniai paminklai, du lietuviszki kareiviai 
su nuogais kardais.' Priesz kitą langą, matomai, sto
vėjo sargybos virszinįkas sznekucziuodamas su kokiu 
kitu kareiviu ir bajoru auksu iszsiutuose rūbuose ir

.Aw- -ja ar m n ar BiKHb--•

su kreivu kardu prie szono. Visi trys atsisukę aty- 
džiai pažiurėjo į pasiuntinį, kuris, nusiėmęs nuo gal
vos plieninį kaupoką, prisėdo ant aptraukto gelumbe

nais keno asztrus ir garsus balsas.
— Eik czion — tarė bajoras, pasirodydama du-

Pasiuntinys paspėjo jau iszsiimti isz kybauezio 
ant jo diržo krepszelio susuktą į trubelę pergamentą 
su prikabįtu prie jo peczėcziu ir sekė paskui bajorą.

Jie atsidūrė nedideliam kambaryj, neturtingai 
iszpuosztam, kuriame, apart vokiszkų kėdžių, stovėjo 
didelis stalas, užverstas visokioms knįgoms ir visokio-

lo, gilioj kresėj1, sėdėjo drūtas senis su žilais ūsais ir 
smarkaus vyriszko veido. Pakala į pasiuntinį, taip

to sudėjimo žmogus. Apart ti| dviejų ypatų czion 
dar buvo augsztas jaunas vyrukas su ruda barzda, 
apsivilkęs gudiszkais kunįgaikszczio rubais.

Ineinant pasiuntiniui, sėdėjęs užpakaliu žmogus 
atsisuko, ir pasiuntinys pamate seniai jau pažįstamą 
be barzdos ir ūsų kunįgaikszczio Vytauto veidą. 
Tuorn laik jis turėjo tiktai su virszum trisdeszimts 
metų ir jo veidas be ūsų ir barzdos iszrodč moterisz- - 
ku ir gražum. Senis, sėdėjęs cziajau prie stalo buvo 
Keistutis.

— Na ką — paklausė Vytautas: — su kokio
mis naujienomis atsilankei tu nuo Eiriogalos kunį
gaikszczio?

Keistutis pasuko tiktai galvą į jį ir atsiloszęsų

— Su labai prastoms, didis kunįgaiksztį ■— at
sakė pasiuntinys, — bet kunįgaiksztis Vingaila prisa
kė man perduot jums szitą reikalą gilioj paslaptij..

—----  [Toliaus bus.]------
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kuknios.
Ties lietuviszku hazuyczia

Juozą Daukszi

i
3>

ii

Dėl žinios tw, kurie pirkę tikietus 
ant dviraezio, leidžiamo ant 1 loteri
jos ant naudos lietuviszkos dažny-.

Su guodone

NiJcodemAs Olszinskas,

tinkantis ant biznio
New Philadelphia, Pa 

Dasižinokit pas Adomą Sžiaudį

our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de
tails as to ........

kaip isz kitų agentų, 
lot m

nor ką nusipirkti tegul krei
piasi prie
T. Krizinaucko

IS

Puiki vieta ir eina gerai biznis. 
Kas nori nusipirkti už pigią czic- 
nią, tegul dasižino pas

Miku Navicku
20 Emerick str. Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.
5 stubos ant kampo Gilbert str. 

ir Baspberry Alley. Mokestis 
po $36 ant menesio; iszviso 4000

Dasižinok pas
7. cf. Francy.

R A. DAVENPORT,
27 S- Jardin str Shenandoah, Pa,

..Lietuva’’ yri
!dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

Skaitykit!
Dabar pargabenom szkap-

COLOR 
and FINISH.

Mason & Mason Company,
No. 587 W. Madison St., Chicago,'

Dr. P. F. BURKE 
geriausiai gydo visokias ligas

žino, jog minėtos Loterijos trauki
mas atadėtas iki 21 dienai menesio 
Gegužio (May), 1897.

Su guodone Komitetas.

Insisziurikite (apsisergekite) pas
—® -g j 120 South Janlin Sir Shenandoah,David Faust

Jis perstoto geriausias, isztikiiniausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoas Insziurina nuo ugneles jau daugelis metą

geriausia užeiga dėl daroinįką ar szeip žmo 
SRsll $ si M m® m nią. Kurie nor szį bei tą dasižinotic ir szalto alų

vozr IS BaSEl E? NįS? ežio taurę iszgert'? ai\ cigarėlį parūkyti, ateiki
EJ —-------to pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa,

Korespondencij os Povilas Obiecupas

Mielas Garso Bedali t oriau! 
szau pataipįt į savo garbingą 
rasztį szitą linksmą žinią apie mus 
miesto lietuvių padėjimą, kad musu

kaus miego. O labinusiai padeka- 
vojam vardan visos parapijos guo- 
dotinam kun. V. Matulaieziui isz 
Minersvillės, kurs pasirūpino ap
žiūrėti mus sakramentu Iszpažin-
ties, taipgi ir kun. A. Alilukui isz 
Shenandoah, kursai 
7 d. Balandžio ir is? 
500 žmonių iszpažintie

Taipgi kun. A. Milukas 
pamokslą pėtnyczios vakare, pri
modamas, idant kiek galėdami pasi- 
rupįtnme kokią nors bažnytėlę pa
sistatyti, idant nereiktu po svetimus

labai susijudino.
Taipgi kun. Matulaitis atlaikė 

szv. miszias nedėlios ryta. t. y. 
Verbų nedėlioj, perskaitė evange
liją ir pasakė pamokslą apie knn- 
czią Vieszpatics Jėzaus. Paskui 
užszaukė parapijos mitingą apt ke-

rodavojimo apie pirkimą lotu.
Ketvirtą valandą parapijonai su

sirinko. ir viskas labai gražiai ir 
tykiai buvo, kad net žmogui links
ma buvo pažiūrėt. Nutarė, kad 
lotus reikia kuo gfeieziausiai 
nupirkti. Iszrinko kelis žmones, 
kurie apie tai pasirupitu, tie ant ry
tojaus, 12 d. Balandžio, ir užpirko 
trejis lotus, suderėdami S'.»00. -$400 
tuojaus užmokėjo, o $500 pasiliko 
ant iszmokėjimo. Dabar, kaip tik 
greitai galėsime, ir bažnyczia pra
dėsime, nepaisydami ant musu prie- 
szu, nė ant tulu laikraszczin, kurie 
garsina, kad mes ant mitingu netu
rim jokios sątaikos.

Pas mus pradeda biskeli gerinus 
dirbt-po tris ir keturias dienas 
ant nedėlios dirba.

Pasilieku su guodone
parapijos sekretorius J. K.

(Pitistou, Tikrai jau
nekuriems žmonėms szonus 
pradeda skaudėti nuo juoko, 
kad Pittstone priviso daugy-

kad net 13 num. patilpo ko
respondencija kokio tai Para
pijono, buk buvęs parapijos 
mitingas 28 Kovo, ant kurio O '

mus ir iszėjimus parapijos pi- 
nįgų, buk iszėjimas pasirodė 
didesnis už inėjimą ir buk tarp 
nutarimų kiek svarbesnės ver
tės yra numažinimas mokes- 
ties dudoriui. Pirmiaus mokė-

Užklausiu p. Parapijono: 
prie kokios parapi jos Tamsta 
priguli, kad turėjei parapijos

iszėjuuo ir 1.1., ir toki svarbus 
veikalai likos nutarti ant jūsų 
mitingo, kursai buk buvo 28 
Kovo? Užklausiu paantrįda-' 
mas, p. Pąr., prie kokios pa
rapijos Tamsta priguli? Asz 
tikiu, kad Tamsta visiszkai 
nežinai, kur bažnyczia yra pa - Į 
statyta ir kur buna parapijos 
mitingai laikomi ir kada. Tą 
gana aiszkiai jiats pons Par. 
posirodei savo korespoudenci-

13.
kur prie B. S., tai neprivalai 
kiszt savo sznipą kur nereikia

gingas korespondencijas, jeigu 
nežinai nieko apie teisybę, tai

dabar jokio parapijos mitingo

apsvarstymų, kokius p. Para
pijonas apgarsinai per Vieny-

neturėdamas toks korespon
dentas jokios vertės nė iszm i il
ties, kurio tur but galva yra 
kaip kopūsto nieko iszmanan- 
ti, tai kaip vėjas buna, tai per 
visą kiaurai pereina ir dėlto 
pasirodo pats, kad yra paikas 
nieko žinantis.

Kitą kart, p. Par., kaip ra-

tos priežasties,

1o12 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

BISCHOFFS BANKING HOUSE
iiinczia pittieus

ATOMS KALSZIASKAS
ir teisingas

inainicriii

H OTELI
KETVIRTOS

(Fourth) Street
Minersville. Pa

30 E. Lloyd str.
ShenandoahlPa.

Norite nusipirkti geriausius lotus Philadclplli.jojc 
irCamdenc?

NAUJĖS f I^IETUWISZKAS H H H
Š AL I Ū N

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.

JUR. ° ANCERE-WI0ZEUS, ■ 
Magi vyrai pas savo broli lictuvnika ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina. [37 ir 19]

GERIAUSIAS S Lietuviszkas H KRIAUCZIUS 

j Adomas Biijancka s
Persikraustė į savo naujus namus antUU^U^UUU

’. Coal Str., Shenandoah, Pa
VARGAMISTRA.

I 
Kas nor gauti gerą vargamistrą, 

te atsiszaukia i Redakciją Garso,- j 
moka korą kaip mokįti, baisa tur

t i labai gera ir biski yra mokįtas žmo-lagmgai neraszyk, nes Vieny- glls, j”uū'as ir tas ir Amatus 
bė daugiajus nuo Tamstos ne- (vikrus) žmogus.
-

G EORG E S H A FEB.
Didele krautuve, ant South Si- 
alaus, degtines, vino ir visokiu 

deru. Reikalaujentiems pri-ta- 
i namus.
Lietuviai

i’szkit atsiszaukt po numeriu:
725 Carson Str.. S. S 

Pittsburgh Pa

L I
NEDELINIS LAIKRASZTIS
•ilia C’hicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

irbiausias ir teisingiausias žinias isz Anie-

Lietuva" kas 
užsimoka isz virsz;Dvi

ir galima susiszekčt lietuviszkai, SHV iszsil'l n k t isz 11 
s Jurgis Murautskas, lietuvis, ten brancreSlię per 50c 
nelasi, per ką galima gaut brolisz-

roclą pas jį po tokiu adresu:

Altisltos

•i
2801 & 2401 Penn. Avenue, 

Pittsburgh Pa. ..LiettlVOS spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituoi-

nes savo lomiame na-

Chicago, IIL

pESTAUpAGHA

KRAUTUVE
ITiegtam kožnas

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA

SHENANDOAH. PA

li Bearhorn str.
CHICAGO. ILL.

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

(hili gauti visokių 
dalyku tualetui.

trade marks, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecurlng patents 
in America. We have a Washington office.

1‘atents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beantifullv illustrated, largest ci.'culation of 
nny sclent!tic Journal, weekly, terms $3.0(1 a year; 
$1.S0six months. Specimen copies and ILand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

I)f. W. J. Beach, savininkas

VYRAI! VYRAI!

SOUDAN, t 
NILE and | 
PYRAME) t

and
TANDEMS

R. A- Davenport 
— PARDUODA — 

VISOKIUS PECZIUS KUKNI- 
NIUS IR DEL SZILUMOS.

— TAIPOS-GI —
Pataiso blokinius stogus ir už- 

laiko visokius daigtus rci-

Didžiausia vieta Shenandoah
I

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.

Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

IlilaiiėkaSrSimiis
105 S. Main Str-

Shenandoah. Pa


